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Dela glädjen
GS-RUTAN
Nu är det dan före dan före dan före…
…nej, än så länge är det alldeles för många
dagar att hålla räkningen på innan det är
dags för vårt O-Ringen Uppsala 2020. Men
det närmar sig, om inte med stormsteg, så
i alla fall mer och mer påtagligt. Det är ju
faktiskt bara fem etapper innan vi står på
tur på med vår första.
Syftet med dessa interna nyhetsbrev är
att ge dig som medlem i någon av våra
funktionärsföreningar, eller på annat sätt
inblandade i vårt O-Ringen en bild av läget
i projektet. Och även om jag hoppas att du
läser resten, så skulle en kortversion
kunna uttryckas så här: ”Vi ligger bra till!”
Och vi har ett väldigt starkt koncept, där
vårt signum är Närhet. ”Nära hit, nära ut”
Fyra etapper på cykelavstånd från
O-Ringenstaden rimmar väl med Uppsala
som ”Sveriges bästa cykelstad” och
”Världens bästa klimatstad”. Det är vi
stolta över att bidra till genom ett hållbart
arrangemang. Men närheten är inte bara
hållbar för miljön, den är också hållbar
både ekonomiskt och socialt. Mycket blir
både enklare och lite billigare. Alla goda
ting är tre!
Inget av detta och det kommande
arbetet skulle vara möjligt utan det stora
engagemang som redan präglar vår
organisation. Stort tack till alla som bidrar.
Tillsammans är vi starka!
God jul och Gott nytt år!

/Jens Lindquist
Projektledare/GS

LEDNING

RESA OCH BOENDE

Ledningsgruppen har, förutom den vidare
planeringen av vårt O-Ringen Uppsala
2020, under hösten varit ansvariga för
utvecklingsfrågor för hela O-Ringenorganisationen och arbetat fram ett antal
utvecklingsförslag till höstens
strategimöte med O-Ringens styrelse.
Bland annat har vi varit med och lyft
frågan om hållbarhet, såväl kring miljö och
ekonomi, som social hållbarhet. ”Hållbar
utveckling” kommer att bli ett nytt
målområde för O-Ringens de kommande
fem åren 2020–2024.
Det passar väldigt bra in i vårt koncept,
som med cykelavstånd till fyra etapper
verkligen gör resandet miljövänligt. Men
också för att vi med utgångspunkt vår
devis ”Dela glädjen” värnar om den
sociala hållbarheten för vår omvärld,
deltagare och oss funktionärer. Det är en
viktig överlevnadsfråga att O-Ringen
upplevs som både roligt och värt att
arrangera, inte minst alla funktionärer.

Vår reseansvarig Tom Karlsson har tagit
fram en mer detaljerad trafikplan som vi
stämt av med Polisens evenemangssamordnare. Den stora utmaningen blir
alla tusentals cyklar när de som bor på och
i närheten av O-Ringenstaden kommer
cykla till de fyra närliggande etapperna.
Var får vi plats med 10 000 cyklar?
När det gäller boendet så kommer fokus
att vara på att lyckas få till så många
elplatser som möjligt på campingen.
Efterfrågan i år översteg vida de 700
elplatser som fanns till kommande
O-Ringen i Kolmården.

TÄVLING
Nästan alla delansvarsroller är tillsatta och
uppstartsmöten inom respektive grupper
genomförda. Tack vare den milda hösten
och den hittills snöfria vintern har
kartritarna redan ritat stora delar av såväl
Nåsten, Östuna som området närmast
arenan i Lunse. MtbO-kartritningen
planeras komma igång under våren när
OL-kartorna kan användas som underlag.
Banläggarna har under hösten haft fyra
utbildningstillfällen och däremellan börjat
skissa på bansträckningar. Provlöpningar
planeras till augusti nästa år.
Även ansvariga för Bagheerastafetten
och Elitsprinten tittar på upplägg för att
kunna samsas med trafik och allmänhet
på stadens gator och i områdena runt
arenan på Studenternas.
Vår Mark och Vilt-ansvarig Håkan
Hellström tillsammans med Miljöansvarig
Erik Jonsson har gjort ett fantastiskt jobb
för att få markägaravtal respektive
tillstånd på plats. Det mesta är klart!

UPPLEVELSE OCH MARKNAD
Under hösten har ett antal första utkast
på detaljplaner för såväl våra tre
tävlingsarenor som O-Ringentorget tagits
fram. Alla har sina möjligheter och
utmaningar, men än så länge inga
stoppande förutsättningar.
Marknadsgruppen med vår nya
marknadsansvarig Karolina Andersson
från Länna i spetsen jobbar med våra sidor
i kommande nummer av O-Ringentidning.
Vi har också haft ett första möte med
Destination Uppsala för att planera vår
monter på O-Ringen till sommaren. Där
hoppas vi bland annat ha en 5-dagars
fotoorientering på våra tävlingsområden.

FUNKTIONÄR
Du har väl med! Om inte så är det dags att
anmäla dig som funktionär nu. Om du
anmäler dig innan 1 februari så får du en
funktionärströja lagom till O-Ringen i
sommar. Din anmälan i dagsläget innebär
inget 100%:igt löfte, utan bara att du
säger att du vill vara med och hjälpa till
om du kan 2020. Anmäl dig helst direkt i
formuläret, eller mejla namn, mobil,
klubb, tröjstorlek, personnummer och vad
du vill göra som funktionär på O-Ringen
till funktionar2020@oringen.se.
Målet är att vi ska nå över 400 anmälda
nu i vinter. En god bit på väg mot de 1 500
som kommer behövas.
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